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Segélyek vagy munka?
Beszélgetés Gúr Nándorral

Véget ért a parlamenti ülésszak
Nyáron kéthetente lesz frakcióülés

Titkok és hazugságok...

Orbán-beszéd a kulisszák mögött
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lendvai ildikó:

nEM akárMilYEn fél évE volt az orszáGnak...
– az MszP-frakció végigdolgozza a nyarat, kéthetente ülést tart, amelyen az aktuális politikai teendőket és egy-egy kiemelt témát vitat meg – mondta a képviselőcsoport vezetője.
Júniusi szezonzáró sajtótájékoztatóján Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, hogy az elmúlt fél évet sajátos
ellentmondás jellemezte: a politika
színpadán eddig nem tapasztalt
változások történtek, ugyanakkor az
országban az átépítés alatt a munka zavartalanul folyt.
Lendvai Ildikó több társadalmi csoportnak is megköszönte az elmúlt
időszak áldozatvállalását. Ezeknek
már eredményei vannak, amelyeket adatok is alátámasztanak. Például a pedagógusoknál – akik idén
nagyobb óraszámban, többet dolgoztak változatlan fizetésért – emelik
a kezdők bérét, és jutalmazzák a jól
teljesítő tanárokat. Hozzátette: harmincezer általános- és középiskolás
diák kaphatott ösztöndíjat, és bevezették az óvodáztatási támogatást.

szélesebb körű parlamenti és a sokkal
szélesebb alapokon
nyugvó társadalmi
egyeztetésre van
szükség
Lendvai Ildikó
Szintén megköszönte a frakcióvezető az egészségügyi dolgozóknak
és a betegeknek az áldozatvállalást, kijelentve: volt értelme a kórházi struktúra átalakításának, illetve
az ágyszámok csökkentésének. Az
eredmény az, hogy az arányok a
háziorvosi- és a szakellátás irányába
tolódtak el.
A szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően 200 ezer új járulékfizető került
a rendszerbe, 130 ezer embert a korábbi minimálbér helyett magasabb
összegre jelentettek be, és a feketegazdaságból 100 milliárd forint többletbevételhez jutott a költségvetés.
A frakcióvezető úgy látja, a középosztálynak és a vállalkozóknak
kellett viselniük a legtöbb terhet az
elmúlt időszakban, de nekik köszönhetően nem nőtt a különbség a
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legszegényebbek, valamint a leggazdagabbak között, és alkalmazkodóképességüket mutatja, hogy 14
százalékkal kevesebb cég volt veszteséges tavaly, mint korábban.
Lendvai Ildikó szerint a legnehezebb
erőpróba az elmúlt fél évben az volt,
hogy miközben zajlik az egypárti kormányzás „próbaüzeme”, teljesíteni
lehet a kitűzött célt: a parlamenti törvényhozásban kialakították a
megfelelő és a társadalom számára
a korábbinál elviselhetőbb arányt a
változás és a stabilitás, vagyis a reform és a konszolidáció között. Hozzátette: megtanulták a népszavazás
leckéjét, miszerint a változtatásokat
nem lehet feladni, de az emberek
tűrőképességéhez kell mérni őket.

L ENDVAI I LDIKÓ

MARADT

A FRAKCIÓVEZETŐ

Hetedik évét kezdi a képviselőcsoport vezetőjeként Lendvai
Ildikó, aki kihívó nélkül indult, és
meg is választották az MSZP-frakció júniusi tisztújításán. A képviselők frakcióvezető-helyettesnek
megválasztották Katona Bélát,
Göndör Istvánt, Mesterházy Attilát és Tóbiás Józsefet. Tóbiás új
ember lesz a frakcióvezetésben,
ráadásul ő lesz a frakcióigazgató
is, az előző testületből Varju László esett ki. Az ötödik helyettesi
posztért második körös szavazást
kellett tartani; végül Kovács Tibor
legyőzte Szabó Vilmost.
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Ez a trendfordulás éve!

Ezt Gyurcsány Ferenc jelentette ki az MSZP országos választmányának ülésén. A miniszterelnök-pártelnök
szerint 2008-ban megfordul a trend, reálbér-emelkedés következik, miközben a nyugdíjak értékét is megőrzik.
Simon Gábor, a testület elnöke ismertette a választmánnyal Paul
Nyrup Rasmussennek, az Európai
Szocialisták Pártja elnökének levelét,
amelyben megköszönte a magyar
szocialisták közreműködését, javaslatait az ESZP Kiáltványának vitafolyamatához. A továbbiakban arról
beszélt, hogy a választmány tanácskozása része annak a folyamatnak,
amellyel a szocialisták végiggondolják a párt lehetőségeit, tennivalóit
a kialakult helyzetben. Erről az elkövetkező hetekben több fórumon,
párttanácskozáson tartanak érdemi
vitákat.
– Az MSZP kész az ország jövőjéről
szóló vitára, s mint fogalmazott: ha
Orbán Viktor személyesen áll ki mondanivalójával a parlamentben, akkor az MSZP képviselői nem fognak
kivonulni az ülésteremből – mondta
Simon Gábor.
Lamperth Mónika pártelnöki kabinetvezető a politikai, a szervezeti és
a működési változtatás szükségességéről számolt be. Ezt követően
– mivel Puch László lemondásával
megüresedett az MSZP pénztárnoki
posztja – titkos szavazással választották meg Brecskáné Nagy Máriát
erre a tisztségre.
A választmány előtt felszólalt
Gyurcsány Ferenc is, aki szerint közös
dolgaink lassan kezdenek jó irányba
fordulni, érzékelhetők az elmúlt két
év erőfeszítéseinek eredményei.
– Ahogy a dolgok haladnak, még
ünneplés is lehet az előttünk álló

A szegénység pokoli
átok. Az ilyen embereket nem büntetni
kell, hanem segíteni
őket, hogy kimászszanak a bajból...
Gyurcsány Ferenc
két esztendő vége. Az erőfeszítések
eredménye most már nemcsak számokban tükröződik vissza, hanem
a hétköznapok során is érzékelhetővé válik. 2008. a trendforduló éve
lesz. Gyorsuló ütemben kezd növekedni a gazdaság, és csökkenni az

infláció – jelentette ki a pártelnökminiszterelnök.
– Vita van arról, hogy kell-e adóreform. Sokan ígérték, ám eddig még
senkinek sem sikerült – tette hozzá.
Érdemi változásokra van szükség az
adórendszerben – többre mint korrekciókra –, de nincs lehetőség a
rendszer teljes átalakítására. Csökkenteni kell a munkavégzéshez kötődő, a vállalkozásokat terhelő adókat. Az adórendszernek bátorítania
kell a fehérfoglalkoztatást.
Szólt arról is, hogy a szociális támogatás nem ösztönöz munkára. Taps
fogadta, amikor a miniszterelnök
közölte, mindig el fogja utasítani a
rendszer átalakítására vonatkozó
javaslatok mögött meghúzódó előítéleteket; a rasszizmust, a cigányellenességet. Mint mondta, a szegénység pokoli átok. Az ilyen embereket
nem büntetni kell, hanem segíteni
őket, hogy kimásszanak a bajból.
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sEGélYEk vaGY Munka?

►Beszélgetés Gúr nándorral, a munkaügyi bizottság elnökével
– Nem szabad
engednünk, hogy
az emberek a segélyekből való
megélhetésre
rendezkedjenek be
– mondta a Balközépnek Gúr nándor,
az országgyűlés
foglalkoztatási és
munkaügyi bizottságának elnöke.

Mindnyájunknak
van valami
dolga ebben
a világban,
mindnyájunknak kell valamit
tennünk önmagunkért, és talán
másokért is...

Mostanában a legtöbb szakértő azt
mondja, a foglalkoztatás bővítése
lenne az egyik legfontosabb feladat.
Hogy lehet ezt elérni? Ugyanezek a
szakértők szerint ugyanis az eddigi
módszerek nem célravezetőek...
– Már régóta hangoztatom, hogy a politika és a közvélemény gyakran csak azzal foglalkozik, mennyi a munkanélküliek
száma, holott ennél fontosabb az, hogy
mennyi a foglalkoztatottak száma. A
rendszerváltás idején több mint egymillió
munkahely szűnt meg Magyarországon,
s ez mindenekelőtt a legalacsonyabb
iskolázottságúakat érintette, így az eleve hátrányos helyzetben lévő emberek
tovább marginalizálódtak, sokan pedig
nyugdíjba vagy rokkantnyugdíjba menekültek. Az utóbbi hat évben – mióta
baloldali kormányzás van Magyarországon – 50-80 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Ebben a hat évben bármelyik évet alapul véve a legrosszabb
foglalkoztatottsági adatok is jobbak voltak, mint 1998 és 2002 között a legjobb
esztendőben.
Ami pedig a kitörést illeti, feltétlenül változtatni kell bizonyos szabályokon. Korábban például nem biztos, hogy valakinek
megérte a nyugdíjbeszámítás szempontjából részmunkaidős állást vállalnia, hiszen
4 órás munkavégzés esetén két 4 órás
munkanapot számítottak be egy teljes
munkanapnak, míg ha munkanélküli-
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ként regisztráltatta magát, akkor minden
egyes napot. Ezt meg is változtattuk, de
még sok változtatnivaló maradt. Az egyik
út tehát a szabályok folyamatos racionalizálása, a másik kitörési lehetőség pedig a szakképzés hozzáigazítása a piaci
igényekhez. Magyarra fordítva a szót,
úgy mondhatnám, hogy nagyon sokan
vannak, akiknek nincs semmiféle szakképesítésük, és nagyon sokan olyanok is,
akiknek a szaktudása ma már nem használható, elavult.
A képzettség tehát mindent megold?
A képzettség önmagában nem elegendő, kell hozzá egyéni motiváció is. Valamint megfelelő bérviszonyok is szükségesek, hogy ne álljon elő olyan helyzet,
amikor egy segélyből élő ember alkalmi
feketemunkákkal többet tud megkeresni,
mint egy teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó. A feketefoglalkoztatás ellen
tehát minden rendelkezésre álló eszközzel
fel kell lépni, mivel ez kiszorítja az embereket a legális munkaerőpiacról, ráadásul az ilyen cégek tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak a törvények betartásával
működő vállalkozásokkal szemben.
Érintette a segélyek kérdését, amely
mostanában a „segély kontra munka”
viszonylatban szokott felvetődni. Szóba
került, hogy 80 ezer új munkahely létesült, de sokak szerint több százezerre
lenne szükség. Mennyiben akadályozza a segélypolitika a munkavállalást?
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– Meg kell mutatnunk, hogy létezik
egy másik út is, egy jobb út, hiszen
nem jó az, ha az emberek a segélyekre rendezkednek be, ha 16-18
évesen valakinek az az életcélja,
hogy bekerüljön a rendszeres szociális segélyezés rendszerébe.
A közmunkaprogramok kereteiben
az elmúlt években számos értékteremtő munka zajlott, s ezen munkák
végeredménye a társadalmat gazdagította, például idősotthonok építésével, felújításával. Az ilyen típusú
munkákat a közvélemény elfogadja,
s ezekre áldozni is hajlandó, miközben a hagyományos segélypolitikát
egyre több bírálat éri. Ez érthető is,
hiszen mindnyájunknak van valami
dolga ebben a világban, mindnyájunknak kell valamit tennünk önmagunkért, és talán másokért is...

nem jó az, ha valakinek 16-18 évesen
az az életcélja, hogy
bekerüljön a segélyezés rendszerébe
Egyetért azzal, hogy a segélyezést
közmunka végzéséhez kössék?
– Azt szeretném, ha nem a közmunkáért cserébe járna a segély, hanem
ha munkáért cserébe járna a bér. Ha
nincs munkalehetőség, és az adott
személy láthatóan mindent megtett
annak érdekében, hogy álláshoz jusson, akkor átmeneti periódusra természetesen járjon segély. Aki ellenben
nem tesz önmagáért semmit, nos, az
ő esetükben jó értelmű kényszerítő
eszközöket kell alkalmazni, amelyek
kimozdíthatják őket állapotukból.
Mi lehet egy ilyen kényszerítő
eszköz?
Sok olyan család van ebben az
országban, ahol fiatal lányok – lényegében még gyermekek –, akik
maguk is gyermeket szülnek, mert
úgy gondolják, hogy ez egy némi
biztonságot jelentő „pálya” lehet
az életükben. Rá kell ébresztenünk
őket, hogy a gyermek érték a családnak és érték a társadalomnak
egyaránt, de a gyermekek életében meghatározó jelentőségűek az
első évek. Nem mindegy, hogy ezek
a gyermekek mit látnak, és mit kapnak örökségül. Erősíteni kell a csa-

ládsegítő szolgálatok tevékenységét, kiváltképp a leghátrányosabb
helyzetű térségekben. Nélkülük ezek
az emberek helytelen útra lépnek,
és egyben nagyon nehéz életpályát rajzolnak fel utódaiknak, olyan
életpályát, ahonnan nem lesz könynyű kitörni. Jó értelmű „kényszerítő
eszköz” lehet az is, ha a segélyezés
lehetősége nem egy életre szól, ha
vannak menetközbeni elvárások…!
Mekkorára becsüli a feketemunka arányát, és hogyan fehéríthetjük azt ki?
A kutatások azt mutatják, hogy a feketegazdaság ma már jóval kisebb,
mint 15 évvel ezelőtt volt, amikor a
nemzeti össztermék 30 százalékára
becsülték. Ez nagyon magas szám
volt, ma már csak 17-19 százalékról beszélhetünk, de ez még mindig
nem túl alacsony arány. A mintegy
24 ezer milliárdos GDP mellett ez
nagyjából ötezer milliárd forintot jelent. Manapság sokan arról beszélnek, hogy mekkora lökést adna a
gazdaságnak, ha ezer- vagy kétezer
milliárdot adócsökkentésre, gazdaságélénkítésre tudnánk fordítani, nos,
a feketegazdaságban rejlő összeg
ennek a kétszerese-négyszerese!
Egyes szakvélemények szerint az
áfa emelésével a feketejövedelmek egy része bekerülne a költségvetésbe, elvégre a feketén
szerzett jövedelmeket is elköltik...
Igen, ez is lehet egy módszer, de az
adóemeléseknél jobb lehetőség is
elképzelhető, például a különböző
kiadáscsökkentések formájában, de
akár egyes jövedéki termékek (nem
az üzemanyag) alaposabb megadóztatásával is, noha ez egy érzékeny terület... Még akár az adóamnesztia is szóba jöhet, amit az MDF
is felvetett, csakhogy ez így önmagában a tisztességesen adózóknak
lehetne rossz üzenet, kivétel, ha párosulna a „csecsemőtől az aggastyánig” történő vagyonbevallással
egy tiszta starthelyzetet képező állapot életre-hívásával…
Feketegazdaság nélküli ország
nem létezik, de mégis mi lenne az
az arány, amelyre le kellene szorítani?
Ha meg tudnánk felezni a jelenlegi
arányokat, azaz 8-10 százalékra csökkenne a feketegazdaság aránya,
akkor az már óriási eredmény lenne,
ami az emberek javát szolgálná!

Marton levente

a munkacsoport bízik
szűcs Erika programjában
A frakció Esélyegyenlőségi, foglalkoztatási és civil ügyek munkacsoportja
kétnapos kihelyezett munkacsoportülést tartott Balatonőszödön. Az ülésen Gúr Nándor bizottsági elnök,
a munkacsoport vezetője megköszönte elődjének, Simon Gábornak
a hosszú éveken keresztül végzett
színvonalas munkáját, majd kifejtette, hogy összefogott és jó munkával
kitölthető a következő két esztendő,
és a jelenlegi közvéleménykutatások
dacára megnyerhető a 2010-es választás. Az ülésen részt vett Szűcs
Erika szociális és munkaügyi miniszter is, aki vitaindítójában felvázolta,
milyen területeken kíván azonnal
lépni, hogyan kívánja bevonni a segélyből élőket a munkába, milyen
tervei vannak a kistérségi fogyasztási szokások megváltoztatásával kapcsolatban. A tetszést és vitát kiváltó
programmal kapcsolatban az új miniszter megkapta a munkacsoport
támogatását.

ijesztő segélyek...
Az országunkban kialakult szociális
segélyezési rendszer anomáliáiról
beszélve egy különös módszert ismertetett Veresné Szabó Éva. A
magasabb segélyek érdekében
ördögi eszközökre is képesek tudatlan és befolyásolt fiatal anyák.
Olyan gyógyszert is képesek beszedni, amelynek következtében
súlyosan sérült gyermekek jönnek
a világra. A képviselő megfigyelését a jelenlevők elképedve hallgatták, ám néhány honatya elismerte, maga is hallott már hasonló
esetről. A jelek szerint a segélyek
elosztási elvei ellenérdekeltséget
váltottak ki a munkához való viszonyban, és érdekeltséget a minél nagyobb gyereklétszámban,
extrém esetben a sérült gyerekek
vállalásában is.
BALKÖZÉP 2008. június www.mszp.hu
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Búcsú Szántó Jánostól

Suchman Tamás

T ERMÉSZETVÉDELEM
ÉS FEJLESZTÉSEK

– A Balatonnál a tavaly ősz óta
tapasztalható konjunktúrahangulatban a természetvédelem és a
fejlesztési igények közötti kényes
egyensúly megteremtése alapvető feladat, amire lehetőséget nyújt
a megszavazott Balaton-törvénymódosítás – hangoztatta Suchman
Tamás, a Balaton Fejlesztési Tanács
elnöke. A képviselő szerint a Balaton iránti kereslet növekedésére lehet számítani, ami azt is jelenti, hogy
fejleszteni kell, a Balaton-törvénybetartásával. Ehhez szükség van
párbeszédre és együttműködésre
a lakosság, a természetvédők és a
fejlesztők között, amiben ez utóbbiak nem bizonyultak eddig igazán
kooperatívnak.

Juhászné Lévai Katalin

S ZÁMŰZNI

KELL A KÖZTEREKRŐL

58 évesen, hosszantartó betegség
után elhunyt Szántó János, az MSZP
országgyűlési képviselője, Bicske
polgármestere.
Szántó János megbecsült tagja volt
a szocialista képviselőcsoportnak,
köztiszteletben álló ember, akinek
munkáját közlekedési szakpolitikusként, polgármesterként, megyéje,
települése ügyeiben lelkiismeretesen eljáró képviselőként bal- és
jobboldalon egyaránt elismerték –
áll a szocialista frakció által kiadott
közleményben. A frakció Szántó
Jánost saját halottjának tekinti.
Szántó János a Somogy megyei
Szöllösgyörkön született 1949. szeptember 6-án. A Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karán

szerzett gépészmérnöki diplomát
1972-ben. Csaknem három évtizedet dolgozott a gépipar, illetve a
reálszféra területén. A 2006-os országgyűlési választásokon a Fejér
megyei területi listán szerzett mandátumot. 2006. május 30-ától volt a
gazdasági és informatikai bizottság
tagja.
A képviselőt június 13-án temették el, a temetésen részt vett
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök,
Kiss Péter kancelláriaminiszter és
a szocialista frakció mintegy fele;
Lendvai Ildikó frakcióvezető mondott beszédet.
A polgármester hamvasztás utáni
búcsúztatását a bicskei Kossuth téren tartották.

szabó zoltán:

AZ ÁRPÁDSÁVOS ZÁSZLÓKAT

tegyen feljelentést orbán viktor!

– Az árpádsávos zászlót nem történelmi okoskodás és nem is politikai csűrés-csavarás, hanem több
százezer magyar ember halála
miatt kell végleg száműzni a közterekről és a közéletből – jelentette
ki Juhászné Lévai Katalin Debrecenben. A képviselő kifogásolta,
hogy a Jobbik és a Magyar Gárda
Hajdúböszörményben trianoni emléknap keretében kívánja rehabilitálni az árpádsávos zászlót, s azt
ünnepélyesen átadni Kiss Attila országgyűlési képviselőnek, a város
fideszes polgármesterének.
Juhászné Lévai Katalin nehezményezte azt is, hogy a rendezvény
meghívójában „szabadságharcosnak” titulálják Budaházy Györgyöt.

– Az MSZP arra szólítja fel Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, hogy tegyen
feljelentést, ha tudja, mely beruházásoknál történt visszaélés – mondta
Szabó Zoltán, az MSZP országgyűlési
képviselője.
Az ellenzéki pártelnök egy televíziós
interjúban korábban arról beszélt,
hogy hosszú listájuk van arról, milyen
beruházásoknál és döntéseknél
történt nyilvánvalóan korrupció vagy visszaélés.
A képviselő elmondta, Orbán
Viktor szakmája szerint jogász,
pontosan tudja, hogy ha tudomása van egy bűncselekményről, és nem tesz feljelentést, akkor maga is
bűnrészessé válik. Sza-
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bó Zoltán arra szólította fel a pártelnököt, hogy azoknak a Fidesz által
vezetett önkormányzatoknak a listáját is hozza nyilvánosságra, amelyektől a Fideszhez köthető cégekhez szivárog az önkormányzat pénze.
A Fidesz-elnök arról is beszélt, hogy
„nagy valószínűséggel” megfigyelik
– ezzel összefüggésben Szabó Zoltán azt mondta, Orbán folyamatosan törvénytelenséggel
vádolja a kormányt, ezért érvei elveszítik komolyságukat,
legfeljebb egyetlen dolgot
igazolhatnak, azt, hogy ha
Orbán Viktornak alkalma volna rá, használna ilyen eszközöket politikai ellenfelei lejáratására.

Burány sándor:

kisEBB adÓtEhEr
nYoMná az élŐMunkát
– A pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül 2009-től sor kerülhet adócsökkentésre, elsősorban az élőmunka terheinek csökkentésére – mondta
Burány Sándor, a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium (NFGM)
államtitkára – egyben az MSZP budapesti elnöke – a Menedzserek Országos Szövetségének közgyűlésén.

– Ebben teljes az egyetértés az üzleti világ és a kormány között – fogalmazott az államtitkár, aki szerint egy
lépésben nem lehet megvalósítani
ezermilliárd forintos adócsökkentést,
de ha például az élőmunka járulékterheit öt éven keresztül egy-két
százalékponttal sikerül mérsékelni,
akkor az már 5-10 százalékpont, ami
a foglalkoztatás jelentős bővülését
hozhatja magával.

Az adócsökkentés
nem mehet a nyugdíjasok és az állami beruházások rovására!
– Az adócsökkentésre fordítható öszszeg még vitatott, az viszont nem,
hogy a rendelkezésre álló forrást az
élőmunka terheinek csökkentésére
kell felhasználni – jelentette ki Burány
Sándor.

SZOCIALISTA

A kormány határozott álláspontja,
hogy az adócsökkentés nem mehet
a nyugdíjasok és az állami beruházások rovására.
A gazdaságfejlesztési forrásokon belül kiemelt szerepük lehet az európai
uniós pályázatoknak, amelyek feltételein javított a kormány.

CSÚCSTALÁLKOZÓ

DOBOGÓKŐN

hírek
Dér Zsuzsanna

A F IDESZ

KEVESEBB

NYUGDÍJAT AKAR ADNI

– Itt az ideje, hogy a Fidesz felhagyjon a szómágiával, és végre bevallja a nyugdíjakkal kapcsolatos valódi szándékát. Mind Orbán Viktor
titkos megszorító programja, mind
a Fidesz nyilvános programja a jelenleginél kedvezőtlenebb nyugdíjemelési szabályokat kíván bevezetni – közölte Dér Zsuzsanna,az
Országgyűlés Ifjúsági-, szociális és
családügyi bizottságának szocialista tagja.
A reálértéken való befagyasztás
egy átlagos saját jogú nyugdíjasnál
évi 15 ezer forint veszteséget jelentene. Ha a szocialista kormányok
is a reálértéken való befagyasztás
politikáját követték volna, ma a saját jogon járó átlagos nyugdíj nem
80 ezer fölött, hanem csak 50 ezer
forint felett lenne.

Jánosi György

C SAK

EGYES FILMEK

KAPHATNAK ÁLLAMI TÁMOGATÁST

A miniszterek, az államtitkárok, a szocialista párt vezetői és az országgyűlési
képviselőcsoport vezetői találkoztak Dobogókőn, ahol kétnapos tanácskozást tartottak. Gyurcsány Ferenc a kormánykonzultáció szünetében kijelentette: a gazdasági növekedést úgy lehet ösztönözni, hogy egyszerre több
ponton kezdeményeznek változtatásokat: az adó- és járulékrendszer megújítását, a szociális rendszer átalakítását, valamint a képzésben és a szakképzésben elindított programok folytatását, ha kell, módosítását.

– A 2004-től hatályos jogszabály
komoly előnyöket teremtett a magyar filmipar számára, és várható
volt, hogy más országok, amelyeknek érdekeit ez sérti, panaszt tesznek az Európai Uniónál – mondta
Jánosi György. A képviselő hangsúlyozta, hogy a jövőben csak
olyan filmeknek lehet támogatást
adni, amik meghatározott kulturális
követelményeknek felelnek meg.
A jövőben a támogatásból kizárt
filmek aránya az egészből 15-20
százalék. Ez körülbelül 300 millió forintos kiadáscsökkenést jelent.
BALKÖZÉP 2008. június www.mszp.hu
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t i t ko k é s ha z u GsáG o k
Mesterházy: orbán viktor alól már csak a fehér ló hiányzik

Nagy vihart kavart
Orbán Viktor zárt körben elmondott beszéde, amelyben a
fidesz elnöke nyilvános szónoklataitól
gyökeresen eltérően megszorításokról és a nyugdíjak
befagyasztásáról beszélt. Orbán szerint
győzelmét már csak
az akadályozhatja
meg, ha valami nagy
hibát követ el. Talán már el is követte.
Az ellenzéki pártvezér titkos beszédére Mesterházy
attila frakcióvezetőhelyettes reagált
a parlamentben.

Orbán
nyilatkozatai
az elmúlt
két évben
köszönőviszonyban sem
voltak ezzel
a beszéddel.

– Az elmúlt időszakban Orbán Viktor a Magyar Gárda kapcsán Horthy
Miklóshoz hasonlította magát, amire,
ha pusztán csak ennyi hangzott volna el önkéntes történelmi párhuzamként, azt lehetne mondani, hogy ez
pusztán csak elgondolkodtató vagy
egy szerencsétlen történelmi párhuzam. Elvégre Horthy Miklós volt az, aki
végig kokettált a szélsőjobboldallal,
aki aláírta a zsidótörvényeket, és bár
megpróbálta egy ideig a nyilas pártot
távol tartani a hatalomtól, a végén
mégiscsak átadta a hatalmat, és kiszolgáltatta ezáltal a magyar népet
az árpádsávos zászlók alatt tomboló
terrornak. De ez a szerencsétlen párhuzam, ez az önként vállalt párhuzam
kiegészült a Fidesznek a Stumpf István
által kiszivárogtatott közjogi elképzeléseivel is, amelyek arról szólnak, hogy
hatalmi centralizációt kell végrehajtani, és ez már mindenféleképpen
aggasztó minden demokráciát féltő
ember számára – mondta a parlamentben napirend előtti felszólalásában Mesterházy Attila.
A zárt körben elhangzott beszédben
Orbán Viktor a Magyar Gárda kapcsán a kiszivárogtatott részlet szerint
azt mondta: úgy kell elbánni velük,
mint ahogy Horthy Miklós elbánt a nyilasokkal; „adni nekik egy pofont, és
hazazavarni őket”.
A frakcióvezető-helyettes szerint ezek
az elképzelések minden demokráciát féltő ember számára aggasztóak.
Ezek lényege, hogy Orbán Viktor
arcára formálják a köztársaságot,
félprezidenciális rendszert alakítsanak
ki, szélesebb jogkört és hosszabb mandátumot biztosítsanak a köztársasági
elnöknek, szűkítsék az Országgyűlés
hatáskörét, és kétkamarás parlamentet hozzanak létre.
– Ehhez már tényleg csak a fehér
ló hiányzik Orbán Viktor alól vagy –
hogy stílszerű legyek – a trójai fehér ló,
hiszen a Fidesz nem mondja el az elképzeléseit a nagy nyilvánosság előtt,
megint csak kiszivárgott beszédek
alapján tudunk következtetni arra,
mit gondolhat Magyarország közjogi
berendezkedéséről a Fidesz vezetője
– jelentette ki Mesterházy. Hozzátette: Önök az elmúlt időszakban több
történelmi példára hivatkoztak. Ilyen
volt, amikor Orbán Viktor a Moncloa-

paktumról beszélt. Itt is fontos kiigazítani a történelmi párhuzamot, hiszen 1977-ben a Moncloa-paktum
arról szólt, hogy a spanyol politikai
élet meghatározó tényezői, a párt, a
hadsereg, a szakszervezetek, a tőke
képviselői közösen megegyeztek abban, hogy Spanyolország érdekében,
a felemelkedés érdekében korlátozzák saját hatalmi ambícióikat. Tehát
mindenki mindenkivel mindenkiért
egyezett meg. Az nem közmegegyezés, és egészen biztosan ellentétes
a Moncloa-paktum szellemiségével,
amire önök és az önök vezetője hivatkozik, amikor az ország egyik fele
megegyezik saját magával az ország
másik fele ellen.
– Miközben az ország elindul előre
az EU-s források segítségével, adott
esetben az emberek úgy érezhetik,
hogy napról napra javul a helyzetük, eközben Orbán Viktor ismételten
befagyasztaná a nyugdíjakat. Miközben mindenki a gazdasági életben
és a civil partnereink közül a gyorsítást
követeli az EU-s pályázatoknál, ő azt
mondja, hogy fel kellene függeszteni
a nagyberuházásokat, ezzel veszélyeztetve több ezer munkahelyet, miközben mindenki arról beszél, hogy
Magyarországon munkahelyteremtésről van szó – mondta Mesterházy Attila. Így folytatta: – Veszélyeztetné az
EU-s források lehívását, miközben azt
mondja mindenki, hogy történelmi lehetőség ezeknek a forrásoknak a lehívása. A szerződések újratárgyalásával
a jogbiztonságot is veszélyezteti, bár
ez nem idegen a Fidesz politikájától.
A befektetői bizalmat is csökkentené
a kifizetések elhalasztásával. Talán
érdemes volna az elnök úrnak, amikor találkozik a gazdasági vezetőkkel,
megkérdezni, hogy ők is osztják-e az
ön véleményét ebben a tekintetben.
Azért is fontos kimondani, hogy ez egy
sokkszerű megszorítás, amit az elnök úr
elmondott ebben a szűk körben, mert
az elmúlt két évben – ahogy említettem – nem erről beszélt a Fidesz. Köszönő viszonyban sem voltak azok a
nyilatkozatok ezzel a beszéddel, mint
amit hallhattunk. És joggal várhatják
el egyébként nemcsak az ország,
de a jobboldali emberek is, hogy Orbán Viktor tisztázza, melyik a valódi
arca, és melyik a valódi programja:
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a globalizáció hatásait a határon
megállítani képes paternalisztikus
népvezér, aki mindenkinek egyszerre ígér valamit, vagy adott esetben
egy neoliberális politikát kritika nélkül
elfogadó cinikus hatalomtechnikus.
Ha erre megvan a válasz, tisztelt elnök úr, akkor el tudják az emberek
dönteni, hogy az elmúlt két évben
hazudott folyamatosan, vagy csak
éppen a mostani beszédében.
– Ha igazak a sajtóhírek, akkor a további következő tizenöt évben is ön
lesz a jobboldal vezére, mert ön az
egyetlen markáns, meghatározó,
megkérdőjelezhetetlen, az egyetlen
élő, tevékeny rendszerváltó politikus a magyar parlamentben, tehát
ha egy szóval szeretném jellemezni,
azt mondta magáról, hogy ön pótolhatatlan. Ez rossz hír lehet a Fidesz
politikusai számára, hiszen számos
politikus ül önök között – Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Áder János vagy
Navracsics Tibor –, akik ezek szerint
nem markánsak, nem meghatározóak, nem megkérdőjelezhetetlenek,
és semmi közük nem volt a rendszerváltáshoz – fejezte be felszólalását a
frakcióvezető-helyettes.
A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy Orbán Viktor zártkörű rendezvényen elhangzott mondatainak
kiszivárgott részletei nyomot hagytak
az emberekben: a legnagyobb ellenzéki párt támogatottsága az elmúlt fél év legalacsonyabb szintjére
esett vissza – legalább félmillió korábbi szimpatizáns pártolt el a Fidesztől
– miközben az MSZP támogatottsága 20 százalékosra nőtt. Orbán népszerűsége 4-5 százalékpontot esett,
Gyurcsány Ferencé viszont érezhetően – 19-ről 23 százalékra – javult

A május végén kiszivárogtatott Orbán-beszéd sokak érdeklődését
felkeltette, de általában nem helyeselték az elhangzottakat – ez
derült ki a Népszabadság számára
végzett Medián-felmérésből.
Az 1200 ember személyes megkérdezésén alapuló felmérés szerint az
Orbán-beszédből kiszivárgott részleteket a megkérdezettek többsége helytelenítette. A legnagyobb
elutasítást az a javaslat kapta,
amelyet azóta fideszes és kereszténydemokrata vezetők is igyekeztek finomítani, vagyis hogy reálértéken fagyasszák be a nyugdíjakat.

Valamivel kisebb mértékben, de
általában azt is helytelenítenék a
válaszadók, ha a Fidesz kormányra kerülésével felülvizsgálnák – s ha
szükséges, leállítanák a nagy állami beruházások egy részét.

Orbán Viktor a jelek szerint hibát követett el a nyugdíj
befagyasztásának és néhány
nagyberuházás átvilágításának,
vagy a munkálatok átmeneti leállításának a beígérésével, mert az

emberek jelentős részét komolyan
meg lehet ijeszteni a gazdasági
megszorítások rémével – írja a napilap.
A válaszadók jelentős része egyáltalán nem ebben látja a kiutat
a gazdasági nehézségekből: minden második ember úgy véli, az
ország helyzetének javításához
nincs szükség megszorításokra. Ezt
a nyugdíjasok majdnem fele így
gondolja, a fiatal demokraták szavazói közül pedig még többen, tízből hatan utasítják el, hogy további megszorításokkal igyekezzenek
az ország helyzetén javítani.
BALKÖZÉP 2008. június www.mszp.hu
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hírek
Molnár László

G YORSABBAN

LEHET

DÖNTÉSEKET HOZNI

– A kormány képviselőjével folytatott konzultációt követően árnyaltabb a kép arról a rendeletről,
amellyel a kabinet módosította a
hosszú távú elkötelezettségeinek
jóváhagyását – mondta Molnár
László. Az MSZP országgyűlési képviselője korábban kritikával illetett
néhány módosítást és azt, hogy erről a frakció nem kapott előzetesen
tájékoztatást.
Az utólagos konzultáció után Molnár László úgy vélte, hogy a változtatás szándéka alapvetően jó,
és több pontját is megnyugtatóan
tisztázták. Elmondta: a módosítás
ugyanis a hosszú távú elkötelezettségeket, PPP programokat illetően
rugalmasabbá, gyorsabbá teheti a
döntéseket.

JÖnnEk a sikErEk...
– Egyre inkább innovációalapú a
verseny a világ gazdaságában –
mondta Szekeres Imre, az MSZP elnökhelyettese a Magyar Szocialista
Párt országos közgazdasági tagozatának innovációról rendezett fórumán. Az ülésen hangsúlyozták a
jelenlegi 70-30 százalékos állami-vállalati innovációra fordított költségarány elmozdulásának fontosságát,
valamint a vállalati kutatás-fejlesztés
és innováció erősödésének szükségességét. Szekeres Imre és a fórumon részt vevő Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszter örömmel vette tudomásul

a Magyarországot pozitívan érintő
két döntést: a brüsszelit, amelynek
értelmében a budapesti Infoparkba
kerül az Európai Innovációs és Technológiai Intézet székhelye, valamint
a Daimler-Benz elhatározását, miszerint közép-európai üzemét Kecskeméten építi fel.
Ezek eredményeképpen nemzetközileg versenyképes tudományos és
innovációs kapacitások, központok
épülhetnek ki, megerősödhet a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás, illetve a régiók szerepe is megnőhet a kutatás-fejlesztési,
innovációs kapacitáson belül.

Vécsi István

A Z ORTT ELMARASZTALTA
A H ÍR TV MÓDSZEREIT
Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja 2008. február 9-én azzal
a kifogással fordult a Hír Televízió
Zrt.-hez, miszerint a Hír TV előző napi
Célpont című műsora sértette a törvényi szabályozást, mivel a televízió
a bodrogközi lakóházak felújítására
kiírt pályázatról szóló tudósításában
valótlanságokat állított, és nem
adott teret Vécsi István országgyűlési képviselő, Ricse nagyközség
polgármestere véleményének.
A Panaszbizottság elfogadta az
MSZP-frakció, illetve Vécsi István
panaszát, és jogerős döntésében
elmarasztalta a Hír TV-t.
BALKÖZÉP 2008. június www.mszp.hu

A Societas – Új Mozgalom
középiskolás tábort szervez!
Helyszín: Fonyódliget, Somogy
Megyei Gyermektábor
Ár: 13 000 Ft
Időpont: 2008. augusztus 3–9.
Tervezett koncertek: Vad Fruttik, Kaukázus, Belmondo Egyéb programok:
sportbajnokságok, vicces vetélkedők, éjszakai strand, hatalmas bulik...
Jelentkezés 2008. július 20-áig az alábbi elérhetőségeken lehet:
e-mail: societas.um@gmail.com Telefon: 061/441-5660

hírek
Szanyi Tibor

RÉVBE

Á RKEDVEZMÉNY

ÉRT A BALATONI HAJÓZÁS

kiss Péter kancelláriaminiszter az idei nyár „fővárosának” kulcsa
mellett a Balatoni hajózási rt. még állami tulajdonban lévő,
49 százalékot képező részvényeit is – ingyen – átadta siófokon
Balázs árpád polgármesternek, a Balatoni szövetség elnökének.
Kiss Péter hangsúlyozta: a 2001-től
többségi tulajdonosként 51 százalékkal rendelkező önkormányzatok
az elmúlt évek során példásan bizonyították, törődnek a rájuk bízott
vagyonnal. Dinamikusan fejlődik a
magyar tenger idegenforgalma, turizmusa. Ezután pedig még inkább
rajtuk múlik, milyen stratégia mentén

a térséget még vonzóbbá tevő kezdeményezésre. Feltételként előírták
azt is, hogy a társaság közfeladat-ellátását – így a személyhajó-közlekedést is – az önkormányzatok további
10 évig kötelezően garantálják.
– Meggyőződésünk, hogy ez esetben
a nem a költségvetésbe befizetett,
hanem a hajóstársaságnak átutalt
pénz hasznosul jobban az ország
számára, mert így az önkormány-

A Balaton 500-600
milliárd forinttal járul
hozzá a hazai GdP-hez

s hogyan alakítják az idén 162. éves,
patinás, sikeres, a régió településeinek gyarapodása érdekében példás színvonalon s igyekezettel tevékenykedő hajóstársaság jövőjét.
Ezért is a kormány gesztusértékűen
döntött: vételár helyett fejlesztést
kér, s e feladat sikeresebb végrehajtása érdekében ingyen adja át a
kisebbségi részvénycsomagot. Arra
kötelezve egyúttal az érintett önkormányzatokat, hogy négy év alatt
kétmilliárdos fejlesztésösztönző tőkeemelést hajtsanak végre. Másrészt
– akár magánbefektetők bevonásával is – biztosítsanak lehetőséget
további kikötői fejlesztésekre, egy
újabb kompjárat beindítására s más,

zatok soron kívül indíthatnak jelentős
fejlesztéseket a régióban, s a jó gazda felelős gondosságával törődhetnek megvalósításukkal – szögezte
le Kiss Péter, és köszönetet mondott
Suchman Tamás országgyűlési képviselőnek, a Balaton Fejlesztési Tanács
(BFT) elnökének az önkormányzatok
s a kormány közötti két és fél éves
szívós s végül szép eredményt hozó
közvetítői munkájáért.
Suchmann Tamás elmondta, már
évekkel ezelőtt látta, az önkormányzatok eminens érdeke az egyenletesen magas színvonalú hajózási vállalat sikeres működtetése.
Meggyőződése, hogy jó tulajdonos
csakis az lehet, aki az idegenforgalom, a vendéglátás feltételrendszerében törvényi kötelezettséggel is
rendelkezik.

G. szűcs lászló

A TÁV -

FŰTÉSES LAKÁSBAN ÉLŐKNEK

– Már a mostani fűtési szezontól jelentős árkedvezményre számíthatnak a távfűtéses lakásban lakók
- jelentette be Szanyi Tibor, az MSZPfrakció távfűtési munkacsoportjának vezetője a képviselőcsoport
ülése után. Szanyi Tibor szerint olyan
döntéseket hoznak majd, amelyek
alapján minden távfűtéses lakásban élő számára minden hónapban alanyi jogon jelentős árkedvezményt biztosítanak.
A szocialista politikus a kedvezmény
mértékét kérdésre sem kívánta
megnevezni, mint mondta, a mérték „nem fog csalódást okozni”,
igazodik majd más európai országok gyakorlatához, illetve nem esik
távol a távhő áfájának 15 százalékos csökkentésétől sem.

Katanics Sándor

T EHETSÉGGONDOZÁS
EMELT SZINTEN

– Tehetséggondozó középiskola
cím elnyerésére és az ezzel járó
feladatok ellátására pályázhatnak
közoktatási intézmények augusztus
21-éig – közölte Katanics Sándor.
Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottságának tagja
elmondta: a pályázat célja, hogy
a kiemelkedő tehetségeket felismerő és gondozó középiskolák és
a halmozottan hátrányos helyzetű,
tehetséges diákokat nevelő általános iskolák pedagógiai programjaikat, intézkedéseiket összehangolják egymással. A címre az a
közoktatási intézmény pályázhat,
ahol legalább öt éve emelt szintű
oktatás folyik.
BALKÖZÉP 2008. június www.mszp.hu

11

12

hírek

Sok a funkcionális
analfabéta az országban

Június 19–20-án kétnapos kihelyezett ülést tartott a frakció oktatási munkacsoportja, ahol tatai-tóth andrás vezetésével áttekintették az Új tudás és műveltség mindenkinek elnevezésű kormányprogramot.
Molnár Albert

A

JEGYBANKELNÖKÖT

FAGGATTÁK A HONATYÁK

Kamatemelésről, szigorításról és a
Magyar Nemzeti Bank politikájáról
tettek fel kérdések a parlamenti
szakbizottságban az országgyűlési
képviselők Simor András jegybankelnöknek, aki bírálatot is kapott
bőven. Molnár Albert azt kérdezte,
hogy miért van szükség szigorításra,
kamatemelésre, amikor a jegybank
2010-re az árstabilitásnak tekintett,
az inflációs célnak megfelelő 3 százalékos inflációt jelez előre? Molnár
felemlítette, hogy szembemegyünk
a világgal, az infláció idén kisebb
lesz, mint tavaly volt, jövőre kisebb
lesz, mint idén lesz, eközben sok helyen növekszik az infláció 2-ről 3-4
százalékra. (Hogy el tudjuk helyezni
a mi fogyasztói árindexünket: idén
6,3 százalékos drágulásra lehet számítani idehaza.)
Kovács Tibor frakcióvezető-helyettes szóvá tette, hogy a jegybanki
kamatemelés növeli a költségvetési
kamatkiadásokat, számításai szerint
fél százalékpontos szigorítás 50 milliárddal dobja meg a rövid távú kamatkiadásokat.
Molnár Albert és Tukacs István szocialista honatyák egymással egyetértésben aláhúzták, hogy az erős
forint nagyon nehéz helyzetbe hozza a hazai kisvállalatokat, a kisebb
exportőröket, akik nem tudják hatékonyságjavítással kigazdálkodni
a forinterősödés bevételcsökkentő
hatását.

Kovács Tibor

Tukacs István

BALKÖZÉP 2008. június www.mszp.hu

Az ülésen részt vevő Arató Gergely
oktatási államtitkár nyolc pontban
vázolta az előzőekben történteket
és azokat a feladatokat, amelyek a
kormány, a munkacsoport és a frak-

Tatai-Tóth András
ció előtt állnak. Beszámolt arról, hol
és hány férőhelyes kollégiumok épülnek, kitért a középfokú kollégiumok
PPP-s felújítási programjának előkészületeire. Nagy vitát váltott ki a pedagógusok ösztönzésével kapcsolatos kormányprogram és a tanárok
teljesítményének mérése, értékelés
is. Az óvodáztatási támogatással,
a félévenként kötelezően adott 10
ezer forinttal kapcsolatban több
képviselő is jelezte: nagyobb nyilvánosságot kell adni a támogatás
pontos feltételeinek. Nem tudják a
szülők, hogy ha 2008 őszén beiratják
gyermeküket, akkor is kaphatják
2009-től ezt a támogatást. Az anomália elkerülése érdekében többen
javasolták ebben az ügyben, de sok
más területen is az ellenőrzés fokozását. Botka Lajosné felvetette, hogy
a jogosítvány megszerzését újra a
nyolc osztály elvégzéséhez kellene
kötni, Szabó Zoltán bizottsági elnök
szerint tarthatatlan, hogy Magyarországon a funkcionális analfabéták
száma meghaladja a huszonöt százalékot. Tóth Tiborné beszámolt miniszterelnöki megbízottként végzett
feladatairól, Kovács Tibor frakcióvezető-helyettes felvetette: meg kellene teremteni annak a feltételeit,
hogy a szülő, a diák és a pedagógus

is érdekelt legyen abban, hogy a
gyermek elvégezze a nyolc osztályt.
Katanics Sándor örvendetesnek tartotta, hogy hamarosan pályázhatnak az iskolák a jelentős összeggel
járó Tehetséggondozó Iskola címre.
Tatai-Tóth András a sürgősen megoldandó kormányzati feladatokkal
kapcsolatban is megfogalmazta
többpontos javaslatát, aminek egy
része bekerült az OKM tervei közé is.
Ezekkel a jelenlévők egyetértettek.
A kétnapos kihelyezett ülés második
napján a képviselők kommunikációs
tréningen vettek részt.
Botka Lajosné felvetette: az utóbbi
időben egyre több politikai komisszárt
neveznek ki ellenzéki önkormányzatok iskolai vezetőnek a tantestületek
támogatása nélkül. A fiatal, többnyire konzervatív elkötelezettségű
iskolaigazgatók képzettsége ugyan
megfelel a törvényi feltételeknek,
azonban sokaknak semmilyen vezetői előélete, gyakorlata nincs.

Egyre több politikai
komisszárt neveznek ki
ellenzéki önkormányzatok iskolai vezetőnek a tantestületek
támogatása nélkül
A képviselő asszony szerint azt ugyan
a törvények nem teszik lehetővé,
hogy az ilyen jellegű politikai megbízatást megakadályozzák, ám a
gyermekek és az irányítottak, azaz a
beosztott pedagógusok érdeke az
lenne, hogy a politikai kinevezettek
kötelező jelleggel továbbképzésen
vegyenek részt, olyanon, amelyen
az alapvető vezetői elméletet elsajátíthatják. Botkáné szerint ugyanis
nem az a fontos, hogy milyen hátszéllel kerültek igazgatói székbe a
fideszes önkormányzatok megbízható politikai káderei, hanem az, hogy
a feladatnak, az elvárásoknak meg
tudjon mindenki felelni.

Nem emelkedik
Támogatás csak
a nyugdíjkorhatár kultúrﬁlmeknek

hírek
Vitányi Iván

Korózs Lajos
– A kormány egyelőre nem tervezi
a nyugdíjkorhatár felemelését, a
következő öt-hat évben a legfontosabb a tényleges nyugdíjba vonulási kor emelése lesz – mondta
Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, az
Országos Idősügyi Tanács titkára
Veszprémben. A nyugdíjkorhatár
jelenleg egységesen 62 év, a nyugdíjba vonulás átlagos életkora, az
úgynevezett nyugdíjazási korcentrum viszont csak 58,6 év, s ez utóbbit kellene felfelé tornászni, és közelíteni a 62 évhez.
Magyarországon 58 százalékos
a foglalkoztatási ráta, az Európai
Unió átlaga 63 százalék fölött van,
s nekünk a következő 2-3 évben ezt
a 63 százalékot kellene megcélozni. Különösen alacsony (49,7 százalék) a nők foglalkoztatási rátája.

Schiffer János
– Pontrendszer alapján juthatnak
20 százalékos adókedvezményhez
a Magyarországon készülő fi lmek –
mondta el Schiffer János. Az országgyűlési képviselő szerint az Európai
Unió azt várja el, hogy a kulturális
tartalom határozottabban jelenjen
meg a támogatás feltételeként.
A pontrendszerben a kulturális tartalomra és a gyártási feltételekre
kaphatnak pontot az alkotások.
Pontot érhet például, ha a film
valamilyen magyar vagy európai
történelmi, vallási és társadalmi
eseményt, magyar vagy európai
életmóddal kapcsolatos történést
dolgoz fel, vagy ha a mozgókép
alapja irodalmi mű.
A politikus közölte, eddig akár egy
amerikai horrorfi lmet is támogathatott a magyar állam, ezután ezt
nem teheti meg.

HA

LASSABBAN IS , DE

FOLYTATÓDIK AZ ÁTALAKÍTÁS

– A nehéz és kiélezett helyzetben is
folytatni kell a reformokat – mondta
Vitányi Iván, a Magyar Szocialista
Párt szociáldemokrata platformjának elnöke. – Ahhoz, hogy az ország ne csak formálisan, a nevében legyen uniós tag, hanem fel is
zárkózzon a kontinens fejlett országaihoz, az átalakítást véghez kell
vinni – hangsúlyozta a politikus.
Vitányi Iván szerint ma már olyan
állapotban van az ország, hogy a
fejlődés a megteremtődött alapról
lehetséges, de további reformlépésekre van szükség, és öt-tíz évet
még igényel a teljes átalakítás véghezvitele, mivel a gyorsabb haladást a társadalom tűrőképessége
nem teszi lehetővé.

Csontos János

N AGY

PÉNZEK

A KISTÉRSÉGEKNEK

szabó imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter kerékpárral érkezik a budapesti Millenáris velodromba a Bringázz a munkába!
kampány zárórendezvényére.

– Tízmilliárd forint Leader-forráshoz
juthat Hajdú-Bihar négy regisztrált
Leader-csoportja – közölte Csontos János szocialista országgyűlési
képviselő, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának tagja
Debrecenben.
A képviselő reményét fejezte ki,
hogy mind a négy regisztrált kistérség, Bihar-Sárrét mellett Hortobágy,
Érmellék és a Hajdúság is elnyeri a
Leader-csoport címet és az ezzel
megszerezhető 10,1 milliárd forint
fejlesztési támogatást.
2013-ig összesen 1300 milliárd forint
uniós forrásra pályázhat a vidék.
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rEndszErváltás és GazdasáG
► Személyes gondolatok – Magyarország 1990–2008
A magyar gazdaságot 2006-ban tömegével sújtó problémák közel egy
évtizedes, esetenként bűnös mulasztások következtében alakultak ki. Ezekből valamennyi kormányzat kivette
a részét. A hatalmas költségvetési
deficitek nem egyetlen nap, nem is
egyetlen hónap alatt képződnek, hanem hosszú évek hibás döntéseinek
hordalékaként jelennek meg, és érnek
el kritikus (vagyis kezelhetetlen) szintet.
2006-ban a legkritikusabb helyzetben
az államháztartás volt, hiszen a költségvetés évek óta emelkedő deficitje megközelítette a GDP 10%-át. 2006
őszén azonban már nem volt idő arra,
hogy az államháztartás ellátórendszereinek átalakítását célzó többéves, jól
felépített reformcsomagok megvalósuljanak. Ezeket a szocialista–szabaddemokrata koalíció 2002-től tudatosan és felelősen elkezdhette volna
kiérlelni, és a legfontosabb kérdésekről
társadalmi párbeszédet lehetett volna
kezdeményezni.
Az adott helyzetben azonban félkész
tervekkel, mindenekelőtt pedig a reformokra teljességgel felkészítetlen
társadalommal kellett indítani a költségvetés rendbetételét, mind a gyors
bevételi többletet ígérő intézkedéseket, mind pedig a kiadási oldal hoszszabb időt igénylő átalakítását. Nem
csoda, hogy az elképzelések többszörösen változtak, akárcsak az azokat
megszemélyesítő politikusok. Hiányzott
a szakmai és politikai összhang a koalíciót alkotó két párt között. Rendkívül
gyenge, esetenként kifejezetten katasztrofális volt a reformok kommunikálása a társadalom felé. Mindez egy
olyan közegben, amelyben az ellenzék azt hirdette, hogy a nagyszabású
átalakulás elkerülhető, vannak tartalékok, feleslegesek a „népnyúzó" intézkedések.
A kedvezőtlen adatok jelentős része
nem a 2007. évi gazdasági teljesítményből adódik, hanem éppen ellenkezőleg, logikusan következik a 2006-ban
bejelentett és hiteles módon elkezdett
stabilizációs programból. Költségvetési
hiányunk még mindig a legnagyobb

XV. évfolyam 6. szám
Magyar Szocialista Párt és
Országgyűlési Képviselőcsoportja
www.mszp.hu

az EU-27-ben, de egy év alatt 3,5 százalékponttal (9,2-ről 5,7%-ra csökkent a
GDP-arányos deficit) javult. A reálszféra számos területe – legalábbis egyelőre – nem igazolja, hogy a magyar
gazdaság vesztett volna versenyképességéből. (A szerző véleményét igazolja
a Daimler-Benz döntése, amellyel Mercedes-gyárat telepítenek Kecskemétre
– noha ez a cikk megírásakor még nem
volt ismert. A szerk.)
2007-ben a feldolgozóipar termelése
8,3%-kal nőtt (miközben termelékenysége ennél valamivel nagyobb mértékben), szemben a 8,1%-os cseh, a
7%-os szlovén, a 6,6%-os észt, az 5%-os
román, a 4%-os litván adattal, és az
EU-27 3,3%-os átlagával. A kiemelkedő
magyar adat mögött egyértelműen
az ipar nemzetközi versenyképessé-

ge, pontosabban az exportértékesítés 15,6%-os bővülése áll. A 2007. évi
magyar megszorítások egyértelműen
a költségvetésre és a költségvetésben
dolgozókra, ill. az onnan finanszírozott
tevékenységekre összpontosultak. Ezzel szemben a kivitel 15%-kal bővült,
vagyis a jelentősen zsugorodó növekedés és az export között – egyelőre
– semmiféle ok-okozati kapcsolat nem
jött létre. Másrészt – részben az előbbiek következtében – évek óta látványosan csökken a külkereskedelmi
mérleghiány, ami 2007-ben – egy év
alatt 2 milliárd eurós egyenlegjavulást
eredményeként – gyakorlatilag eltűnt.
A magyar gazdaság regionális „érettségét" bizonyítja, hogy a 2006-ban
nálunk beruházott mintegy 5 milliárd
eurós (6,1 milliárd dollár) tőke kétharmadát a Magyarországon megtermelt
profit újraberuházása finanszírozta.

A kivitt profit nem kis részét pedig a
régióba terelte át, amivel a magyarországi telephely regionális szerepe
felértékelődhet.
A magyar gazdaság fenntartható felzárkózása és tartósítható nemzetközi
versenyképessége – túlmenően a tőlünk nagyrészt független nemzetközi körülményeken és feltételeken – a
nagy reformkérdésekben való megegyezési képességen és az így kialakított stratégiának a társadalom (és a
nemzetközi szereplők) felé történő hatékony és közös közvetítésén múlik.
Egyre elterjedtebb az a nézet, hogy
a magyar gazdaság mély válságban
van, növekedési potenciálja kimerült,
nemzetközi versenyképessége rohamosan gyengül. Ugyanakkor a legfontosabb statisztikai adatokra építve ennél
jóval árnyaltabb kép körvonalazódik.
2008 januárjában a magyar fogyasztói árindex 7,4%-kal nőtt. Ugyanakkor a
cseh 7,9%-kal, a román 7,3%-kal, a bolgár, az észt, a lett és a litván 10% fölött.
Még az eurót 2007-ben bevezető Szlovéniában is tetemes inflációs nyomás
alakult ki (6,4%).
Magyarországon a munkanélküliségi
ráta 7,2%, ami kétségtelenül magasabb, mint a cseh (5,3%) és a szlovén
(4,9%), de alacsonyabb, mint a lengyel (8,6%) és a szlovák (10,4%) adat.
Igaz, hogy 2007-ben a bérek vásárlóereje csökkent, de 2000 és 2006 között Magyarországon emelkedtek a
reálbérek a legnagyobb mértékben
az egész térségben. Ebből a mintegy
35%-os növekedésből kellett 5 százalékpontot visszavenni – hatalmas teret
teremtve a populista lózungoknak.
Ami pedig a szociális ellátási rendszert
illeti, 2000 és 2006 között a 30 OECDország közül Magyaroroszág volt a
harmadik, ahol a legkevésbé nyílt ki a
jövedelemolló.
(A cikk teljes terjedelmében a História
2008/3-as számában
olvasható.)

inotai
András
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Segélyek vagy munka?
Beszélgetés Gúr Nándorral

Véget ért a parlamenti ülésszak
Nyáron kéthetente lesz frakcióülés

Titkok és hazugságok...

Orbán-beszéd a kulisszák mögött
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BEfaGYasztJák!
Orbán Viktor a közelmúltban arról
adott tájékoztatót, hogy amenynyiben a Fidesz hatalomra kerül,
befagyasztják a nyugdíjakat. Először
téves hírre gyanakodtam, azonban
a Fidesz vezetője a Blikkben megerősítette elképzelését. Úgy tűnik,
hogy a jobboldali párt meg akarja ismételni a nyugdíjasokat sújtó
korábbi döntéseit. Ugyanis az Orbán-kormány 1999-ben a törvény
megváltoztatásával 18,4%-os nyugdíjemelés helyett a 30 ezer forintnál
több nyugdíjjal rendelkezők számára csak 11%-os nyugdíjnövekedést
biztosított. A média csupán arról
szól, hogy a nyugdíjasokat egyszeri, 50 milliárdos veszteség
érte, azonban arról már nem
beszélnek, hogy ezen veszteség az évek múlásával sokkal
nagyobb, mert az évi rendszeres
nyugdíjemelést kevesebb nyugdíj alapján valósították meg.
Sajnos Iván László, a Fidesz
legelismertebb nyugdíjas
szakpolitikusa is azt nyilatkozta, hogy a Fidesz kormány első lépésben csupán
a nyugdíjak reálértékének
megőrzésére törekszik. Ez azt
jelenti, hogy csak az infláció növekedésével arányosan emelik a
nyugdíjakat, a bérnövekedést nem
veszik figyelembe. Így egyértelmű,
hogy a nyugdíjasok életszínvonalának növeléséről még beszélni sem
lehet. Ennek hatására tovább nyílik
az olló a bérek és a nyugdíjak között,
az utóbbiak rovására. Elsősorban
nem Orbán Viktor bejelentése, hanem Iván Lászlónak, a Fidesz nyugdíjas szakpolitikusának nyilatkozata
késztetett arra, hogy papírra vessem
gondolataimat. Ugyanis
a szakpolitikus véleménye arról árulkodik,

hogy a Fidesz vezetőjének nem véletlen megnyilatkozásáról van szó.
2001-ben a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló 5513 sz. országgyűlési határozati javaslatomat is többek
között azért nyújtottam be, hogy az
átlagnyugdíj közeledjen az átlagkeresethez. Ugyanis 1990-ben az átlagnyugdíj az átlagkeresetnek 66,1%-a,
2000-ben csupán 61,5%-a volt.
Az Országgyűlésben 2005-ben elfogadott törvény alapján 2006-ban
megkezdődött az ötéves nyugdíjkorrekciós program, amely 2010-ig
korrigálja a nyugdíjösszegeket. Ez jóval több
mint

100 milliárd
forinttal
gyarapítja a nyugdíjasok pénztárcáját. Ez a lépés is hozzájárul ahhoz,
hogy az átlagnyugdíj közeledjen az
átlagbérhez. A sok, alacsony nyugdíjjal rendelkező számára újra indítottuk azt a méltányossági nyugdíjemelési rendszert, amelyet az
Orbán-kormány megszüntetett.
Mielőtt a Fidesz vezetője és szakpolitikusa arról nyilatkozott, hogy kormányra kerülésük alkalmával be
akarják fagyasztani a nyugdíjakat,
jó lett volna körülnézni az Európai
Unió országaiban is, ahol megalapozottabb, hosszú távra kiszámítható
nyugdíjindexálást valósítanak
meg. A kiszámíthatóságnak
ugyanis, különösen a nyugdíjasok körében, nagy jelentősége van.
Az Európai Unió országaiban
ugyan különbözőképpen
valósítják meg az emelést,

de mérlegelik az átlagbér és
átlagnyugdíj arányát
is, emellett figyelembe veszik a nyugdíjformákat is. Az tény, hogy az unió
néhány országában csak az inflációt követő nyugdíjemelést alkalmazzák, de ezen országok többségében az átlagnyugdíj az átlagbérnek
70%-a. Nálunk jelenleg mintegy 65%
a 13. havi nyugdíj nélkül. Ezért a hazai nyugdíjindexálás során a hazai
nettó keresetnövekedést is figyelembe kell venni. Hazánknak egyelőre a
Svédországban, Szlovákiában, Cipruson, Csehországban, Bulgáriában
és Lettországban alkalmazott nyugdíj-indexálási eljárást kell követni,
ahol a bérek és az infláció együttes
változása alapján határozzák meg
az évi nyugdíjemelést.
A Fidesz vezetőjének és szakpolitikusának azt is figyelembe kellene
venni, hogy hazánkban a nyugdíjbiztosítás kiadásai alig érik el a GDP
10%-át, ami az Európai Unió átlaga
alatt van. Ezért az ellátási színvonalat nem lehet túlzottnak tekinteni.
Ha a nyugdíjbefagyasztás megvalósulna, tovább csökkenne az átlagnyugdíjak aránya a hazánkban nem
túl magas átlagkeresethez képest.
Mindezek miatt az a megoldás
támogatható, figyelemmel a
nyugdíjasszervezetek megalapozott véleményére is, amely szerint a
nyugdíjindexálás a jövőben fokozatosan közelítsen a bérkövetéshez.
Csak így lehet elérni, hogy az átlagnyugdíj közeledjen az átlagkeresethez. Csak így lehet valóra váltani,
hogy a bérfüggő nyugdíj a nyugdíjasok számára az évek múlásával is
megőrizze a keresetekhez viszonyított relatív értékét.
Bízom abban, hogy a magyar történelemben nem ismétlődik meg a
nyugdíjasokat sújtó 1999. év. Ez csak
rajtunk múlik!

dr. takács imre
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